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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V 

ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 21. 10. 2014 od 14:00 

 

Přítomní (bez titulů): 

Monika Březinová, Eva Dadáková, František Dolák, Ondřej Doskočil, Iva Dostálková, Petr Dvořák, 

Tomáš Hauer, Jan Havlíček, Šimon Heller, Josef Hrdlička, Jana Kindlová, Pavel Kozák, Jaroslav Král, 

Lukáš Martínek, Markéta Maturová, Ladislav Nagy, Elena Nevaeva, Marek Ollé, Pavel Ondr, Jan 

Petr, Vladimíra Petrášková, Petr Pexa, Kamil Pícha, Ján Regenda, Jan Samohýl, Ondřej Skopec, 

Michaela Syrová, Filip Šandera, Matylda Šebková, Petr Šmilauer, Jan Vadlejch, Tomáš Veber, Adam 

Veselka, Tomáš Volek, Luboš Zábranský, (v průběhu jednání se měnil počet přítomných senátorů, 

celkem jich zasedáním AS prošlo 35). 

 

Omluveni (bez titulů): Eliška Havlová, Lukáš Chládek, Kateřina Švagrová, František Štěch, (celkem 

4) 

Nepřítomni (bez titulů): 

 

Hosté (bez titulů): 

Libor Grubhoffer (rektor), Tomáš Polívka (prorektor pro vědu a výzkum), Miroslav Papáček 

(prorektor pro studium), Michal Bauer (prorektor pro akademické záležitosti), Hana Kropáčková 

(kvestorka), Ivan Hájek (kancléř), Jiří Váňa (vedoucí Útvaru vnějších vztahů a komunikace), Miloslav 

Šoch (děkan ZF), Barbora Stuhlová (studentka PF, kandidátka do RVŠ), Jan Böhm (student TF, 

kandidát do RVŠ), + 1 studentka prezentující sněm studentských komor AS 

 

Senát je usnášeníschopný. 

 

Zapisovatel: Ján Regenda (FROV) 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Volek (EF) a Luboš Zábranský (ZF) 

Skrutátoři: Jan Vadlejch (TF) a Adam Veselka (FF), 

Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

pro: 29        proti: 0       zdržel se: 1 

 

Program: 

1. Úvodní informace k činnosti AS JU;  

2. Doplňovací volby do studentské komory AS JU za FROV; 

3. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2015; 

4. Návrh na změnu Statutu JU; 

5. Body k projednání předložené senátorem Šmilauerem: (1) Návrh na zjednodušení pravidel nákupu 

 materiálu a služeb; (2) Změna způsobu alokace dotací RVO pro rozpočet rektorátu a 

 univerzitní knihovny; 

6. Navržení a schválení členů legislativní a ekonomické komise AS JU; 

7. Informace o činnosti RVŠ a doplnění nových zástupců za JU; 

8. Informování o sněmu studentských komor AS v Českých Budějovicích; 

9. Různé. 

 

Hlasování o programu jednání AS: 

pro: 30        proti: 0       zdržel se: 0 
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Ad bod 1) 

Úvodní informace k činnosti AS JU 

Předseda AS JU předal pověřovací dekrety novým senátorům, kteří se neúčastnili prvního zasedání AS 

JU dne 23. 6. 2014: Ondřej Skopec, Michaela Syrová, Jan Havlíček, Šimon Heller, Jan Samohýl, 

Elena Nevaeva, Jan Vadlejch, František Štěch (omluven) a Kateřina Švagrová (omluvena). 

 

Předseda AS JU informoval, že senátor Vladimír Žlábek (FROV) se stal proděkanem a byl tudíž 

nahrazen v senátu Petrem Dvořákem (FROV). 

 

Podle čl. 15. mají obnovené senátorské křeslo studenti, jež pokračují v navazujícím magisterském 

studiu: Kateřina Švagrová a Lukáš Chládek. 

 

Předseda AS JU přednesl návrh usnesení, kterým by se dodatečně ošetřila situace kolem mylného 

hlasování Lukáše Chládka na ustanovující schůzi AS JU dne 23. 6. 2014. Podstatou usnesení je, že 

jeho hlas neměl vliv na výsledky hlasování. Student Lukáš Chládek totiž hlasoval jako „senátor“, ale 

de iure již v době zasedání senátu nebyl studentem a teda ani senátorem. Této skutečnosti si nebyl 

vědom, jelikož hodlal dál pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu.   

 

Návrh usnesení 

„Akademický senát JU konstatuje, že Bc. Lukáš Chládek nebyl dle čl. 15 odst. 1 Volebního a jednacího 

řádu AS JU v době prvního zasedání senátu dne 23. 6. 2014 jeho členem. V této době byl v souladu 

s čl. 15 odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS JU náhradníkem a neměl tak hlasovací právo. Na 

výsledky hlasování, které na zasedání dne 23. 6. 2014 proběhly, nemá tato skutečnost vliv.“ 

 

Hlasování o usnesení k ošetření mylného hlasování Lukáše Chládka na prvním zasedání AS JU: 

pro: 32        proti: 0       zdržel se: 0 

 

Ad bod 2) 

Doplňovací volby do akademického senátu JU za studentskou část FROV 

Předseda AS požádal o vysvětlení situace zástupce FROV P. Kozák informoval o skutečnosti, že se 

podařilo zvolit za studenty jen 1 senátorku, proto je nutné provést doplňující volby.  

Na doplňující volby do AS JU se uplatňuje volební řád JU přiměřeně. Do hlavní volební komise jsou 

navrženi (bez titulů): Jaroslav Vrchota (EF), Miluše Vítečková (PF), Tomáš Tomka (ZF), Jana 

Havlanová (FROV). 

 

Hlasování o složení hlavní volební komise k doplňujícím volbám do AS JU za FROV: 

pro: 32        proti: 0       zdržel se: 0 

 

AS JU bere na vědomí složení dílčí volební komise (bez titulů: Jitka Plecereová, Milada Vazačová, 

Petra Tesařová, Samanta Pajerová, Zuzana Dvořáková, Vítězslav Plička, Zdeněk Brož) schválené AS 

FROV. 

 

Ad bod 3) 

Aktualizace dlouhodobého záměru JU na rok 2015 

Na úvod představil rektor JU důvody k předložení tohoto dokumentu a upozornil na změny proti 

dosavadnímu stavu. Dokument byl podle jeho slov projednán s děkany a proděkany fakult.  

Diskuse: Tomáš Hauer se dotazuje na zmínku o dokumentačním středisku JU, které by mělo začít 

pracovat od roku 2014. Rektor JU vysvětlil, že se jedná vlastně o budování jakéhosi archívu a muzea 
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JU ve spolupráci s Jihočeským muzeem a Ústavem archivnictví FF. Bude spravován a začleněn do FF 

a proto není uveden samostatně v organizační struktuře. Další dotaz Tomáše Hauera směřuje 

k studentskému hodnocení výuky, které se už dělá. Rektor JU vysvětlil, že se jedná o snahu 

koordinovat a standardizovat hodnocení výuky na celé JU, protože kvalita hodnocení je u každé 

fakulty jiná. Prorektor JU Papáček doplnil, že na některých fakultách provádí hodnocení výuky do 10 

% studentů a to je málo, je snaha je zapojit do toho více studentů. Podle novely VŠ zákona se na 

hodnocení výuky studenty bude klást mnohem větší důraz. Rektor JU doplnil, že PřF dělá hodnocení 

výuky léta a není s tím žádný problém. Třetí dotaz Tomáše Hauera směroval na studentskou radu 

rektora. Rektor JU sdělil, že se po jeho nástupu rozpadla a on nemá o takovýto orgán zájem, takže ho 

neobnovil. 

Prorektor Papáček, v jehož kompetenci je hodnocení výuky studenty, doplnil, že se hledá pružnější 

software pro jeho provádění. Pravděpodobně bude využit software používaný na PřF. K jeho pořízení 

se získají zdroje tím, že bude zrušena a odpojena tato aplikace ze STAGU. Na všech fakultách bude 

instalován software v brzké době a bude sjednocen komunikační jazyk při hodnocení. Dne 29. 10. 

proběhne školení tutorů na fakultách a poté i referentek na studijních odděleních. V prosinci se 

provede testování na vzorce studentů. Od letního semestru poběží tento systém naostro.  

 

Senátorka Monika Březinová upozornila, že přes snahu JU se internalizovat mají naši zahraniční 

studenti problém si v menze objednávat jídlo. Nabídka jídel je přes všechny dosavadní urgence 

uváděna pouze v češtině a pro cizince je to nevhodné. Rektor JU poděkoval za toto upozornění a slíbil 

urychlené sjednání nápravy.  

 

Senátor Kamil Pícha se dotazoval, zda budou mít pedagogové přístup k hodnocení výuky studenty. 

Prorektor Papáček sdělil, že si hodnocení své výuky budou moci přečíst, včetně osobních vzkazů 

studentů vyučujícímu. Bude možné také provádět korekci sdělení studentů v rámci zachování etiky 

komunikace a zamezení vulgarizmů.  

  

Hlasování o aktualizaci dlouhodobého záměru JU: 

pro: 31        proti: 0       zdržel se: 1 

 

Ad bod 4) 

Návrh na změnu statutu JU 

Rektor JU krátce uvedl a vysvětlil důvod potřeby předložené změny statutu JU. Změna je spojená se 

zrušením Školního zemědělského statku jako samostatné organizační jednotky. Podnik byl převeden 

pod ZF, jeho výrobní část v Haklových Dvorech byla buď prodána nebo pronajata ZD Krásná Hora.  

Senátorka Kindlová se dotazovala na skutečnost, že v dokumentu se píše, že je podnik pronajatý. Jak 

to tedy bude s praxemi studentů, především v živočišné výrobě?  

Odpověděl pan děkan ZF Miloslav Šoch s tím, že pozemky a nemovitosti jsou pronajaté a stávající 

stroje, zařízení a technologie byly nájemci odprodány. Odprodaný majetek byl ten, který je navázaný 

na chod farmy a v průběhu času pronájmu by došlo k jeho fyzickému nebo morálnímu zastarání. 

Výkon praxe je domluven s nájemcem a ošetřen smluvně. Byla to jedna z podmínek soutěže na 

pronájem. Jediné ZD Krásná Hora mělo zájem o pokračování v živočišné výrobě. Ostatní uchazeči 

měli zájem jenom o polní hospodaření. Nájem za nemovitosti je domluven tak, že bude hrazen ve 

formě oprav budov a technologií. Po deseti letech by měli být opraveny všechny nemovitosti a 

technologie. Poté se uvidí co dál.  

 

Hlasování o změně statutu JU: 

pro: 30        proti: 1       zdržel se: 1 
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Ad bod 5) 

Body k projednání předložené senátorem Šmilauerem  

(1) Návrh na zjednodušení pravidel nákupu materiálu a služeb;  

Senátor Šmilauer předložil k diskusi a schválení AS JU návrh, aby byla stanovena i dolní hranice pro 

provádění průzkumu trhu při nákupu zboží a služeb nad 25 000 Kč včetně DPH.  

Paní Kvestorka sdělila, že zakázky malého rozsahu neschvaluje oddělení veřejných zakázek ale, že za 

ně odpovídají jednotlivé fakulty a především děkani. Dále sdělila, že v brzké době bude vydané nové 

Nařízení rektora k problematice nákupu pod 500 tis. Kč. Jelikož spotřebováváme veřejné peníze, 

musíme dodržovat zákon a pořizovat transparentně i při přímém nákupu. Je to odpovědnost 

nakupujícího a příkazce operace. Na nové žádance bude kolonka k zaškrtnutí, že byl proveden 

průzkum trhu (výsledek průzkumu se bude předkládat na vyzvání) a prohlášení, že „nakupujeme za 

cenu obvyklou v místě“.   

Senátor Šmilauer nakonec konstatoval, že připravovaný návrh by mohl být lepší, než jeho návrh. 

Senátor Kozák se dotazoval na nutnost průzkumu trhu při nákupu za hotové.  

Paní kvestorka odpověděla, že se k tomu vyjádří naši právníci. Průzkum trhu se nebude muset dělat. 

Senátorka Dostálkova projevila radost nad tím, že budeme mít konečně nový manuál pro nákupy do 

500 tis. Kč. Dotazovala se, zda a za jakých okolností může správce rozpočtu transakci neschválit. 

Paní kvestorka uvedla, že správce rozpočtu nemá důvod připravovaný nákup neschválit, leda, že by na 

příslušném účtu nebylo dostatek peněz a nebo pokud by prostředky byly vázány na jiný účel než je 

požadovaný předmět zakázky (služby/majetek/odměny apod.). 

Senátor Hauer se dotazoval, zda a jak budou tyto změny zapracovány do systému VERSO. 

Paní kvestorka sdělila, že má naději, že tyto změny budou zapracovány rychle.  

 

Senát se shodl, že o návrhu pana senátora Šmilauera nemůže hlasovat. Bere však na vědomí informaci 

paní kvestorky, že do konce října 2014 bude nové Nařízení rektora o pořizování věcí do 500 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení 

"AS JU bere na vědomí vysvětlení paní kvestorky a vítá chystanou směrnici rektorátu řešící nákupy 

zboží a služeb."  

 

Hlasování o informaci k novému Nařízeni rektora JU: 

pro: 31        proti: 0       zdržel se: 2 

 

(2) Změna způsobu alokace dotací RVO pro rozpočet rektorátu a univerzitní knihovny, 

Senátor Šmilauer navrhuje změnu přidělování peněz z RVO pro financování činnosti rektorátu ze 

stávajících 6 mil. Kč (absolutně) na procentuální vyjádření podílu z příjmu RVO (3,1 % rektorát a 

2,56 % knihovna). Při návrhu vychází z rozpočtu na rok 2014 a z toho, že zisky JU za RVO budou mít 

spíše rostoucí tendenci a tím se absolutně zvýší i podíl peněz pro rektorát a knihovnu. 

Rektor JU sdělil, že se touto problematikou vedení JU zabývá. Nicméně nepovažuje za vhodné přejít 

slepě na procentuální stanovení odvodu z RVO. Podle jeho slov má i rektorát svojí servisní činností 

podíl na úspěších fakult, a proto by měl mít nárok na vyšší příjmy. Požádal rovněž, aby se senát tímto 

bodem dnes nezabýval.  

Paní kvestorka požádala senát o to, aby tuto problematiku dnes neřešil definitivně. Sdělila, že po 

dlouhé době se ji podařilo naplnit komisi, ve které má každá fakulta 2 členy. Tato komise se bude 

zabývat problematikou financování rektorátu jako obslužného pracoviště fakult (režijní náklady). 

Budou se hledat nové způsoby přerozdělování peněz tak, aby byly maximálně spravedlivé pro zdroje 

z RVO a z příspěvků na studenty (velké rozdíly v poměru mezi fakultami). Tato komise se sejde na 

začátku listopadu. Kvestorka požádala, aby se počkalo na výsledky debaty.  
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Senátor Šmilauer nesouhlasí a považuje to za taktizování rektorátu. 

Kvestorka sdělila, že se bojí navržené změny, neboť financování rektorátu jen ze 2 zdrojů nepovažuje 

za dobré. Současný stav se jí nelíbí, je podle ní potřeba hlubší a systémové změny.  

Senátor Petr uvedl, že zatím neznáme žádné čísla, proto bychom měli vyčkat na fakta. 

Senátor Kozák navrhl, aby byly senátu poskytnuty patřičné informace a byl zapojen do přípravy 

nových pravidel financování JU, aby se nestalo, že senátu bude pouze předložen dokument ke 

schválení.  

Senátor Samohýl navrhl, aby ekonomická komise AS JU byla součásti komise paní kvestorky, jež 

bude připravovat nová pravidla financování. 

Rektor JU nepovažuje za vhodné obě komise slučovat. Někteří senátoři budou možná členy v obou 

komisích. Kvestorka však považuje za rozumné volně spolupracovat s ekonomickou komisí AS JU.  

Předseda AS JU navrhl alternativní usnesení, že senát vyčká na závěry, jež předloží pracovní komise 

rektorátu. 

Senátor Samohýl navrhl, aby byl do tohoto usnesení předsedy AS JU doplněn časový limit, např. do 

31. 12. 2014. 

Senátor Volek namítal, že je těžké předem odhadnout, kdy komise zaujme definitivní stanovisko.  

Senátor Kozák navrhl tedy kompromis s doplněním, že závěry budou předloženy AS JU bez 

zbytečného prodlení, nejpozději do konce roku 2014.  

 

Návrh usnesení 

"AS JU bere na vědomí ujištění paní kvestorky, že způsob přerozdělování dotací pro rozpočet 

rektorátu a univerzitní knihovny bude podroben diskuzi v pracovní skupině pro přípravu rozpočtu. 

Zároveň žádá zapojení ekonomické komise AS JU do přípravy rozpočtu na rok 2015 bez zbytečného 

prodlení." 

 

Hlasování o návrhu usnesení předsedy AS JU, bez časového limitu: 

pro: 8        proti: 16       zdržel se: 10 

 

Návrh usnesení 

"AS JU bere na vědomí ujištění paní kvestorky, že způsob přerozdělování dotací pro rozpočet 

rektorátu a univerzitní knihovny bude podroben diskuzi v pracovní skupině pro přípravu rozpočtu. 

Zároveň žádá zapojení ekonomické komise AS JU do přípravy rozpočtu na rok 2015 bez zbytečného 

prodlení nejpozději do konce roku 2014." 

 

Hlasování o návrhu usnesení pana předsedy AS JU, s časovým limitem: 

pro: 20       proti: 6       zdržel se: 7 

 

Návrh pana senátora Šmilauera je tímto nehlasovatelný. 

 

Ad bod 6) 

Navržení a schválení členů legislativní a ekonomické komise AS JU 

Pan předseda AS JU uvedl, že v minulém senátu fungovali dvě dílčí komise a to legislativní a 

ekonomická. Smyslem komisí je to, aby posuzovali předkládané dokumenty poněkud pečlivěji a 

s odbornějším přístupem než řadoví senátoři. Zástupci fakult byli vyzváni k nominaci zástupců do 

jednotlivých skupin.   

 

 

 

 



6 
 

 Kandidát do 

ekonomické komise 

Kandidát do 

legislativní komise 

EF Volek Pícha  

FROV Kozák Regenda 

FF Hrdlička Veselka 

PF Petrášková Heller 

PřF Šmilauer Hauer 

TF Samohýl Štěch 

ZSF Martínek Dolák 

ZF Ondr Dadáková 

 

Hlasování o navržených členech ekonomické komise: 

pro: 31       proti: 0       zdržel se: 3 

 

Hlasování o navržených členech legislativní komise: 

pro: 29       proti: 1       zdržel se: 4 

 

Ad bod 7) 

Informace o činnosti RVŠ a doplnění nových zástupců za JU 

Na úvod byli představeni prozatím navržení delegáti do RVŠ za jednotlivé fakulty JU (některé fakulty 

ještě jméno kandidáta nedodaly).  

 

Hlasování o navržených delegátech do RVŠ za fakulty JU: 

pro: 32       proti: 0      zdržel se: 1 

 

Schválení delegáti mají povinnost zaslat na RVŠ vyplněný delegační lístek. 

 

Dále má JU delegovat další členy jednotlivých orgánů RVŠ, kterými jsou předsednictvo (kandidát JU: 

prof. Bauer), sněm (kandidát JU: Mgr. Štěch) a studentská komora (kandidáti za JU: Stuhlová, 

náhradník Böhm a Schmiedová).  

V následující rozpravě byli představení jednotliví kandidáti. Prof. Bauer, který působí v předsednictvu 

RVŠ i teď zdůrazňoval potřebu neustálé komunikace s ministerstvem školství a dalšími orgány státní 

správy. Nepřítomný nominovaný do sněmu RVŠ Mgr. Štěch tlumočil svůj zájem pracovat i nadále v 

tomto orgánu. Kandidátka do studentské komory RVŠ sl. Stuhlová (PF) se představila a projevila 

zájem o reprezentaci JU. Její kandidaturu podpořil prorektor Bauer a senátor Vadlejch. Oba vyzvedli 

kvality kandidátky. Na závěr byli představeni náhradníci do studentské komory RVŠ pan Böhm (3 roč. 

TF, přítomen) a sl. Schmiedová (PF, nepřítomna). V následující krátké diskusi podpořil senátor 

Vadlejch pana Böhma, protože sl. Schmiedová (PF) je z téže fakulty jako sl. Stuhlová. Nato senátor 

Heller kontroval, že není potřeba brát zřetel na to, z které fakulty je kandidát/ka. Slečnu Schmiedovou 

podpořil senátor Šandera, neboť má s ní zkušenost a ví o jejím zájmu pracovat pro JU. Senátor 

Samohýl podpořil pana Böhma, protože je v nižším ročníku a vydrží v RVŠ delší dobu. Navržená 

členka do studentské komory RVŠ referovala, že její kolegyně Schmiedová má opravdu zájem o tuto 

práci, je aktivní a napsala knihu.  

 

Hlasování o navržených delegátech do RVŠ: 

Předsednictvo RVŠ – Bauer pro: 32;  

Sněm RVŠ – Štěch pro: 32;  

Studentská komora RVŠ – Stuhlová: pro 32 

Studentská komora RVŠ (náhradník) – Böhm: pro 19; Schmiedová: pro 13. 
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Odevzdáno 33 hlasovacích lístku, z toho 1 lístek neplatný. 

 

Ad bod 8) 

Informování o sněmu studentských komor AS v Českých Budějovicích 

Zástupci studentské komory za JU informovali o průběhu a závěrech celostátního setkání delegátů 

studentských komor AS z celé ČR. Akce proběhla ve dnech 16. – 18. 10. 2014, zde v Českých 

Budějovicích. Akce byla podle jejich slov velice zdařilá a naši organizátoři nasadili vysokou laťku pro 

další setkání.  

 

Ad bod 9) 

Různé 

(1) Senátorka Dostálová upozornila, že na webu JU jsou uvedené mzdové tabulky zaměstnanců, které 

jsou pod úrovní minimální mzdy. Požaduje je proto z tabulky vypustit. Dále sdělila, že jí a další 

kolegy trápí systém VERSO, hlavně potvrzování.   

Prorektor Polívka uvedl, že firma dodávající software VERSO o problému ví a pracuje na jeho 

odstranění. Je však otázkou, zda bude pro nás výsledek komfortní. Paní kvestorka doplnila, že 

problematika elektronického podpisu je nyní na rozboru u právníků. Není jisté, zda stačí na formuláři 

tlačítko ANO/NE k odkliknutí a nebo je k podpisu potřeba použít kartu s kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. Při schvalování v našem systému VERSO dělá problém platforma JAVA při 

komunikaci s kartou. Ví se o tom. U mezd akademických pracovníků pokles nehrozí, ale u 

neakademických pracovníků bude připraven nový mzdový předpis.  

 

(2) Senátor Regenda vznesl dotaz ohledně akce „vítání prváků“, při které byl v prostoru mezi 

knihovnou a rektorátem rozvinut stanový tábor v barvách Budvaru. Projevil nelibost nad tím, že k akci 

jsou ve velké míře využity reklamní stany místního pivovaru. Podle jeho názoru by měla univerzita 

disponovat vlastními stany a prezentovat se navenek komplexně v souladu s přijatým vizuálním 

manuálem. Z dálky pro obyvatele města to mohlo vypadat jako nábor nových pijáků, nebo nějaká 

pivní slavnost. Přitom se jednalo o prezentaci Biologického centra a různých spolků působících na JU. 

V reakci na tento dotaz rektor JU položil několik řečnických otázek, například zda má nyní JU ukončit 

slibně se rozvíjející spolupráci s Budvarem; a dále uvedl, že alkohol patří k studentskému životu. 

V USA prý není vhodné, aby učitelé chodili v pátek odpoledne a večer po kampusu neboť jim hrozí 

konfrontace s opilými studenty.  

Senátor Kozák poděkoval za spolupráci a podporu Budvaru při pořádání FROV Festu ve Vodňanech.  

Pan kancléř uvedl, že akce „Vítání prváků“ organizoval SUD, nikde se nepodával žádný alkohol a 

jednalo se o mnohem širší akci, která probíhala na mnoha místech města, ne jenom v kampusu. 

Senátor Samohýl navrhl přijmout usnesení, ve kterém by AS JU poděkoval SUDu za organizaci akce 

„Vítání prváků“. 

 

Návrh usnesení 

"AS JU děkuje Studentskému univerzitnímu divadlu za zorganizování akce "Vítání prváků." 

 

Hlasování o poděkování SUDu za organizaci „Vítání prváků“: 

pro: 26       proti: 0      zdržel se: 5 

 

(3) Senátor Heller otevřel problematiku nepozvání našeho rektora na hrad u příležitosti státního svátku 

28. 10. 2014, spojeného s udílením státních vyznamenání od prezidenta republiky. Navrhl přijmout 

Akademickým senátem JU usnesení adresované kanceláři prezidenta republiky, ve kterém AS JU bude 

tlumočit své znepokojení nad nepozváním některých rektorů. 
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Návrh usnesení 

 „Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

faktem, že prezident republiky Ing. Miloš Zeman opakovaně nepozval rektora Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc. a rektora Masarykovy univerzity v 

Brně doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. na slavnostní předávání státních vyznamenání u příležitosti 

státního svátku České republiky dne 28. října 2014.“  

 

Hlasování o usnesení k zaslání do kanceláře prezidenta republiky: 

 

pro: 31       proti: 0      zdržel se: 0 

 

Rektor JU s dojetím poděkoval za vyslovenou podporu. 

 

(4) Senátor Volek se na základě žádosti akademických pracovníků JU dotazoval, zda by bylo možné 

posunout začátek jazykových kurzů pro zaměstnance JU před 16:00. Podle jeho kolegů je to 

diskriminační pro zaměstnance s malými dětmi. Předseda AS sdělil, že s tím AS nemůžeme nic dělat. 

Prorektor Bauer uvedl, že zaměstnavatel nemá povinnost umožnit absolvování kurzů v pracovní době. 

Administrativní pracovníci tím prý ztratili i 3 hodiny. Senátor Volek upozornil, že v podnikatelské 

sféře je převážně výuka jazykových kurzů v pracovní době.  Prorektor JU Polívka uvedl, že je rozdíl 

mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. Rektor JU dodal, že znát cizí jazyk musí být ctí 

akademického pracovníka. Má se ho rychle a v tichosti doučit. Od revoluce uběhla dlouhá doba, dnes 

už není na co se vymlouvat. Podle jeho slov se neznalost cizího jazyka dá tolerovat snad jen u 

administrativních a technických pracovníků. Senátor Pícha upozornil, že mluvit o pracovní době u 

akademických pracovníků je dost ironické.  

 

(5) Senátorka Březinová se dotazovala na „ostatní zaměstnance“ JU uvedené v blíže nespecifikované 

tabulce. Je jich tam 500, což by byla 1/3 všech zaměstnanců. O co se jedná? 

Paní kvestorka řešila tento dotaz s paní Březinovou individuálně, nad příslušnou tabulkou. 

 

(6) Senátor Regenda vznesl dotaz na pracovníky rektorátu, zda by nebylo možné v univerzitním 

časopise začít uveřejňovat sérií článků, které by systematicky informovaly akademickou obec o 

fungování akademické obce. Například tematickým článkem o vysokoškolském zákonu, o fungování 

AS, mechanizmech voleb, práci senátorů apod. Cílem by mělo být nejen vzdělávání, ale zejména větší 

zapojení studentů do akademického života. O potřebnosti takovýchto aktivit svědčí poměrně malá 

volební účast při volbách do AS.  

Zástupci rektorátu informovali AS JU, že nedávno bylo vydáno speciální číslo časopisu pro prváky, 

kde jsou podle jejich názoru tyto informace dostatečně uvedeny. 

Tazatel však nepovažuje informace uvedené v speciálním čísle pro prváky za ty, které měl na mysli.  

 

Zápis vyhotovil: Ján Regenda (FROV JU)  
Zápis ověřili: Tomáš Volek (EF) a Luboš Zábranský (ZF) 


